
 

Internationell Företagsutveckling, Steps to Export  

Start:  onsdagen 25 september, 2013 kl. 09.00 – 13.00 

Plats:  Träcentrum, Framtidsvägen 1, Nässjö 

Exportframgångar beror inte på slumpen, utan på fokus och en 
medveten strategi! 

Träcentrum och Business Sweden vill tillsammans bidra till en ökad kompetens med 
exportkunskap för den småländska träbranschen – vill du vara med? 

Steps to Export  

Med hjälp av analysverktyget Steps to Export och de regionala exportrådgivarnas stöd kan du 
på hemmaplan förbereda och utveckla ditt företags export. 

Under 5 halvdagar lotsas du på ett systematiskt sätt igenom de viktigaste exportstegen inför en 
satsning på nya eller revidering på de befintliga marknaderna. Teoretiska moment varvas med 
praktiska övningar och diskussioner, hela tiden med det egna företaget i fokus. Mellan de 
gemensamma gruppmötena coachas du av en personlig exportrådgivare. 

Vi träffas i grupp på Träcentrum följande datum kl. 09:00-13:00: 

25 september, 23 oktober, 20 november, 15 januari 2014 och avslutningsmöte 5 mars 
2014. 

Vi kommer att arbeta med att få svar på frågor som: VAD ska jag exportera? VEM är min 
kund? VILKEN marknad efterfrågar det jag erbjuder? HUR ska jag ta mig in på en ny 
marknad? m m 

Steps to Export Dialog 

Du får möjlighet att innan programmet startar träffa en av Business Sweden kvalificerade 

rådgivare för en genomgång av just ditt företags exportförutsättningar samt vad du vill fokusera 

på. 

Pris 
All tid som Business Swedens handledare och coacher lägger på grupp-övningarna och den 
personliga coachingen är kostnadsfri och ingår i Business Swedens speciella satsning på 
småföretag. För material (kompendium, USB-minne med förberett arbetsmaterial etc.) samt fika 
och lunch tar vi ut en avgift på 2 000 kr/företag exkl. moms totalt för alla träffarna.  

Missa inte denna chans att öka din exportkompetens 

Anmälan senast 11 september till: kristina@tracentrum.se  För mer info:  

Kristina Fagerström 0380- 554316  kristina@tracentrum.se 

Karin Darlington     0704-687733  karin.darlington@business-sweden.se 

Hjärtligt Välkommen! 
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